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Het KMI engageert zich voor het milieu 
 
Het KMI is HET nationaal centrum voor gegevens en kennis over het weer en het klimaat.  
 
Onze missie, gericht op de meteorologische en klimatologische informatie, laat alle besluitvormers toe, of het 
nu eenvoudige burgers of leiders van een land zijn, om dit klimatologisch bestanddeel te integreren in het 
nemen van beslissingen. Het is dus logisch dat het KMI  zich wil engageren voor een benadering van duurzame 
ontwikkeling. Wij zijn ons als administratie ook bewust van onze impact op het milieu.  
 
Deze 2018 Milieuverklaring beëindigt de eerste geregistreerde cyclus 2015 – 2017. In 2011 hebben we beslist 
om het label Ecodynamische onderneming van Leefmilieu Brussel te behalen en in 2014, werden we beloond 
met  een  1-ster label. Sindsdien hebben  we continu verder gewerkt aan   verbetering door de implementatie 
van een systeem van milieumanagement volgens de Europese referentie EMAS (Environmental Management 
and Audit Scheme). 
 
Met dit vrijwillige engagement van voortdurende verbetering,  wil  het KMI  als voorbeeld  dienen voor  het 
rekening houden met en het beheer van milieufactoren. Hierbij trachten we een dubbel doel te verwezenlijken :  

 de milieuprestaties  tonen en  de gedragswijze, zowel intern als extern, doen veranderen,  
  het idee  van verantwoordelijk en duurzaam beheer van het milieu, alsook het principe van voortdurende 

verbetering integreren in de geest van iedereen en in de dagelijkse werking.  
 
Deze verklaring heeft als doel om onze resultaten en ons engagement om de milieuprestaties van het KMI in de 
toekomst te verbeteren, te tonen. Ondanks een moeilijk begin van deze eerste cyclus door het ontbreken van een 
eigen milieucoördinator, zijn we trots op wat is bereikt en zijn we meer dan ooit gemotiveerd voor een tweede 
cyclus 2018-2020. In dit document kunt u dit engagement op concrete wijze  beoordelen.  
 
Veel leesplezier! 
 
 
 
Dr Daniel Gellens  
Algemeen Directeur a.i. 
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1 KMI     

1.1 Identiteit 
 
Drie letters die goed gekend zijn door een groot publiek, maar wat betekenen ze? 

"Een betrouwbare dienst aan het publiek en de autoriteiten, gebaseerd op het onderzoek, de innovatie en de 
continuïteit". 

Dit is de visie van het Koninklijk Meteorologisch Instituut voor wat betreft zijn kernactiviteiten.  
 
Het KMI is HET nationaal centrum voor gegevens en kennis over het weer en het klimaat. Onze taken bestaan uit het 
opstellen van algemene meteorologische voorspellingen en het verspreiden van waarschuwingen in geval van risicoweer, 
het klimaat observeren, het verzamelen, controleren en archiveren van meteorologische en geofysische gegevens, het 
beheer van de infrastructuur die nodig is voor deze activiteiten, het ontwikkelen van numerieke modellen en zich wijden 
aan het wetenschappelijk onderzoek.  
 
Het KMI, gelegen op het "Plateau van Ukkel" met een dienst in Dourbes en één in Oostende,  telt  bijna 200 
medewerkers en  even zoveel vrijwilligers (het klimatologisch netwerk), die elke dag de meest nauwkeurige informatie 
trachten te verschaffen.  

1.2 Missie 
 
Het KMI cumuleert de volgende missies:  

 Weervoorspellingen en klimatologische informatie; 

 Observatie van de meteorologische en geofysische variabelen; 

 Klimatologisch en meteorologisch onderzoek;  

 Metingen en onderzoek in geomagnetisme en ionosfeer (op de site te Dourbes). 
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1.3 Structuur 
   

Algemeen 
directeur
Dr. Daniel Gellens

Wetenschappelijke 
dienst 

Waarnemingen

Dr. Steven Dewitte

Wetenschappelijke 
dienst 

"Informatieverwerki
ng en 

informaticaonderste
uning

Dr. Daniel Gellens

Wetenschappelijke 
dienst 

"Meteorologisch en 
klimatologisch 

onderzoek"

Dr. Piet Termonia

Wetenschappelijke 
dienst 

"Meteorologische 
en klimatologische 

inlichtingen"

Dr. Christian Tricot

Wetenschappelijke 
dienst "KMI in 

Dourbes"

Dr. Jean Rasson

Wetenschappelijke 
dienst 

"Weersvoorspelling
en"

Dr. Ir. David Dehenauw

Juridische dienst

Daniel Gellens

HR-Dienst

Cindy Overloop

Dienst preventie, 
veiligh
Kris Lombaert

Facility 
Management

Dienst 
secretariaat

Carine Beetens

Dienst Onthaal

Dienst 
boekhouding en 

facturatie
Cindy Goesseels

Milieucoördinator

Benoit Vanderveraeren

I comm
Eco-team

Users comm

Facility 
Management

Ludo Schryvers
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1.4 Milieubeleid 
 

Milieubeleid 

"Betrouwbare dienstverlening aan het publiek en de overheid gebaseerd op onderzoek, innovatie en 
continuïteit.” 

 
Dat is de visie van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) ten aanzien van zijn corebusiness. 
 
Het KMI is hét nationale data- en kenniscentrum voor weer en klimaat. Het KMI richt zich als federaal 
kennisinstituut op gebied van weer en klimaat, volledig op zijn publieke taken. Daartoe horen het opstellen van 
algemene weerverwachtingen en waarschuwingen voor gevaarlijke weersomstandigheden, de monitoring van het 
klimaat, het inwinnen, controleren en archiveren van meteorologische en geofysische data, het beheren van de 
hiervoor vereiste infrastructuur, modelontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. 
 
Onze missie gericht op informatie over weer en klimaat, geeft besluitvormers , wie ze ook mogen zijn, burger of 
leider van een land, de gelegenheid om dit onderdeel in hun besluitvorming te integreren. Het is dan ook logisch 
dat het KMI het principe van duurzame ontwikkeling hanteert. Om een hoogwaardige dienst te kunnen bieden, 
vraagt onze activiteitssector  een proactief en visionair denken.  

We zijn begonnen met een proces van voortdurende verbetering door de implementatie van een Milieu 
Management Systeem (MMS)  overeenkomstig de eisen van de Europese verordening EMAS (Environmental 
Management and Audit Scheme).  
 

De naleving van de milieuwetgeving, de optimalisatie van ons verbruik en de preventie en beheersing van onze 
vervuiling, vormt de kern van onze aanpak op het  "Ukkel-plateau", gelegen op  de Ringlaan 3 , te 1180 Brussel 

 

Meer in het algemeen, door  te luisteren naar onze stakeholders en de ontwikkelingen binnen onze sector op te 
volgen, zullen we onze expertise gebruiken om de meest  accurate informatie mogelijk te maken, terwijl we de 
geïdentificeerde effecten op het milieu controleren. Dit resulteert in de voortdurende ontwikkeling en toename 
van de kwaliteit van de geproduceerde informatie, de verbetering van onze modellen en een krachtig en innovatief 
onderzoek in een logica van duurzame ontwikkeling. 

 

We maken onze aanpak bekend via onze milieuverklaring die het referentiedocument wordt. 

 

D. Gellens  Directeur Generaal a.i.  
D. Gellens  Hoofd van de wetenschappelijke dienst "Informatie verwerking en IT-ondersteuning"  
C. Tricot  Hoofd van de wetenschappelijke dienst "Meteorologische en klimatologische informatie"  
D. Dehenauw  Hoofd van de wetenschappelijke dienst "Weervoorspelling"  
P. Termonia  Hoofd van de wetenschappelijke dienst "Meteorologisch en klimatologisch onderzoek"  
S. Dewitte  Hoofd van de wetenschappelijke dienst "Waarnemingen"  
J. Rasson  Hoofd van de wetenschappelijke dienst "KMI in Dourbes"  
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2 Beschrijving van het milieumanagementsysteem 

2.1 Bereik  
Het systeem van een dynamisch milieubeheer betreft: 
 de omkaderingsactiviteiten van het KMI die de dienst human ressources, de boekhouding, de juridische dienst, de 

dienst preventie en veiligheid en de receptie omvatten.  

 de activiteiten van de ondersteuningsdirectie die gericht zijn op de informatica- en telecommunicatie-infrastructuur.  

 de operationele activiteiten van het KMI gegroepeerd onder vier diensten: 
- Weervoorspellingen 
- Klimatologische en meteorologische inlichtingen; 
- Waarnemingen; 
- Meteorologisch en klimatologisch onderzoek. 

Het bereik van de EMAS-registratie beperkt zich tot de activiteiten uitgevoerd door het KMI op het plateau van Ukkel, 
gelegen op de Ringlaan. 

2.2 Werking 
Een MMS houdt in dat een organisatie tot stand wordt gebracht waarin op ieder niveau van het instituut en bij iedere 
beslissing rekening gehouden wordt met het milieu. De voornaamste doelstelling is het continu verbeteren van de 
milieuprestaties.  

De implementatie van een dergelijk systeem is gebaseerd op een gestructureerde aanpak: 
Milieu-analyse Binnen de context van het Instituut en zijn relaties met zijn stakeholders, de activiteiten die een 

rechtstreekse of onrechtstreekse impact hebben op het milieu, Analyseren. 
De belangrijke milieu-impacten alsook de te beheersen activiteiten Identificeren.  

Milieubeleid  
Begeleiden en toezicht houden op de continue verbetering.  
Definiëren van een strategische visie waarin het beheer van de milieuprestaties opgenomen wordt.  

 
Plannen van de doelstellingen, 
doelgroepen en programma’s 

Het milieubeleid vertalen in meetbare, in cijfers uitgedrukte doelstellingen. 
Opstellen van een actieprogramma met zicht op de realisatie van de doelstellingen.  

 
Implementatie Verschillende procedures en instructies implementeren. 

 De rollen en verantwoordelijkheden binnen het proces Definiëren. 
De noden in opleiding en communicatie bepalen.  
Het model en het systeem van documentatiebeheer bepalen.   

Toezicht en « meting », 
Interne/externe audit 

Ttoezicht- en meetmiddelen ontwikkelen. Interne en externe audits uitvoeren. 

 
Management review De doeltreffendheid van het systeem, minstens één maal per jaar, evalueren. Deze evaluatie bevat 3 

elementen: 
- Naleving van de verplichtingen? 
- Relevantie van de doelstellingen en doelgroepen? 
- Is het MMS altijd geschikt, voldoende en efficiënt? 
De milieudoelstellingen voor het volgende jaar en de in te zetten middelen goedkeuren.  

 

 

Het geheel van het systeem berust op de realisatie, op systematische en continue wijze, van deze  opeenvolgende stappen. 
Alle documenten en procedures van het MMS zijn beschikbaar op de Wiki-pagina van EMAS of op aanvraag bij de 
milieucoördinator.  
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2.3 Verantwoordelijkheid 
De milieucoördinator is belast met de coördinatie en de opvolging van het milieumanagementsysteem (MMS). Hij 
rapporteert rechtstreeks aan de Algemeen Directeur. De beheersing van de milieu-impact is echter een zaak voor 
iedereen! Alle personeelsleden werken hieraan mee door goede milieupraktijken in hun dagelijks werk te integreren. 

3 Milieuaspecten, -doelstellingen 2018 - 2020  
 
In navolging van de evoluties van de Europese EMAS-verordening, heeft het KMI een grondige analyse van de 
organisatorische context waar binnen het instituut evolueert, gemaakt. Vooreerst richtte hij (de milieucoördinator) zich 
op het identificeren van de elementen die een invloed hebben op  het vermogen om de gewenste resultaten  via zijn MMS 
te bereiken. Vervolgens werd een mapping van de stakeholders uitgevoerd,  waarbij  hun behoeften en verwachtingen 
ingecalculeerd werden. En ten slotte, binnen het kader van bovenstaande, werd vanuit het perspectief van het MMS de 
aandacht gevestigd op de risico's en kansen.  

Rekening houdende met de continuïteit en  de  toepassing van haar procedure op dit vlak, heeft het KMI een analyse van 
het geheel van haar directe  impact op het milieu, uitgevoerd. Voor elke impact werd een evaluatie op basis van zes criteria 
uitgevoerd. Deze oefening heeft het KMI toegelaten de vinger te leggen op de belangrijke milieuaspecten die gelinkt zijn 
aan de activiteiten. Zo kunnen de milieudoelstellingen bepaald worden.  

 Tevens heeft het KMI een analyse van het geheel van haar indirecte effecten op het milieu, uitgevoerd. De belangrijke 
milieuaspecten gelinkt aan deze missies zijn opgenomen onder de doelstellingen missies en invloed.  

Ten slotte heeft het KMI een analyse van haar wettelijke verplichtingen uitgevoerd en zal alles in het werk stellen om deze 
te verzekeren.  

Een synthese van de resultaten van de eerste cyclus en een samenvatting van de doelstellingen van de tweede cyclus 2018 
- 2020 wordt op de volgende pagina schematisch weergegeven.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatiefiche van het KMI 
 

 2015 2016 2017 

Naam 
Koninklijk Meteorologisch Instituut  

(code NACE 84.1) 

Adres Ringlaan, 3 – 1180 Brussel 
genaamd "het plateau van Ukkel » 

Type van bezetting  Medehuurder (gedeelde huur) 

Totale oppervlakte van de gebouwen 11600 m² 

Verwarmde oppervlakte(1) van de gebouwen 5530 m² 

Totaal Aantal werknemers (voltijdse equivalenten) 
Ukkel aantal werknemers 

187,11 
154.46 

183.11 
151.46 

179.45 VTE  
147.80 VTE 

Parkeerplaatsen  45 

Fietsenstallingen  30 

Verantwoordelijke milieuvergunning Eigenaar (2) 

Milieu-erkenning KMI Label Ecodynamisch bedrijf 3* 

 
1. Oppervlakte rechtstreeks verwarmd door de centrale stookolieketel. 
2. De gebouwen  vallen onder de verantwoordelijkheid van de Regie der Gebouwen  
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Significante aspecten en milieudoelstellingen van de eerste EMAS-cyclus 

 

Directe aspecten Doelstellingen 2015 - 2017 Het doel bereikt ? 
  2015 2016 2017 
Afdrukken en fotokopieën 
genereren papierverbruik. 

Papier: Papierverbruik verminderen  
Doel: het verminderen van het papierverbruik met 3% per jaar per 
VTE 

   

Duurzaamheidscriteria 
kunnen worden gebruikt bij 
de aankoop van voedsel, 
onderhoud en apparatuur. 

Geen doel, ook al zijn er pogingen om een reflectie over de milieu-
, sociale en economische dimensie van elk gekocht product of 
dienst te integreren en een indicator in te stellen    

Verwarming, 
airconditioning, verlichting 
van gebouwen en het 
gebruik van veel apparaten 
verbruiken energie. 

Energie : Het energieverbruik verminderen door 
een rationeler gebruik. 
Doel: Evalueren van de controle over ons 
energieverbruik en de implementatie van 
energieboekhouding van de huidige gebouwen. 

Elektriciteit    

Verwarming    

Badkamers, keukens en 
airconditioning maken 
gebruik van drinkwater. 

Geen doel omdat er heel weinig controle is, maar we proberen te 
begrijpen waar onze consumptie vandaan komt    

Sorteren van afval en 
beheer gevaarlijk afval kan 
worden verfijnd. 

Afval: verminderen en beheersen van 
afvalproductie 
Doel: de hoeveelheid afval per VTE per jaar met 1% 
verminderen en het aantal producten dat, naast 
papier en PMD's, in de recyclagestroom 
terechtkomt verhogen  om te voldoen aan de 
regelgeving. 

Papier en 
karton    

Restafval 

Geen gegevens 
beschikbaar, maar 

het gaat in de goede 
richting met het 
nieuwe contract. 

Het woon-werkverkeer, als 
onderdeel van zendingen en 
/ of het gebruik van 
servicevoertuigen, verbruikt 
energie. 

Geen doel, maar we blijven waakzaam. 
In 2015 werd een onderzoek uitgevoerd als onderdeel van het 
bedrijfsreisplan (PDE) en in 2018 werd een nieuw PDE opgesteld  

PDE 

 

Mobil
iteit 

 

Mobil
iteit 

 

Acties voor 
milieucommunicatie zijn 
intern georganiseerd. 

Geen doel  maar milieucommunicatie is een cruciaal punt in een 
vrijwillige benadering.    

CO2-uitstoot Generieke indicator    
Indirecte aspecten Doelstellingen 2015-2017 Het doel bereiken ? 
  2015 2016 2017 
Onze activiteiten die deel 
uitmaken van een logica van 
duurzame ontwikkeling 
ontwikkelen en uitbreiden 

Missies: de invloed van het KMI benutten als onderdeel van zijn 
missie om onderzoek en toepassingen met een positief potentieel 
voor duurzame ontwikkeling, te ontwikkelen en te vergroten.    

Vergroten van  het 
bewustzijn van duurzame 
ontwikkeling bij n onze 
partners. 

Invloed: gebruik maken van de invloed van het KMI om het 
bewustzijn voor duurzame ontwikkeling van de actoren waarmee 
het samenwerkt, te ontwikkelen en te vergroten.    

Legende:     = (de indicatoren laten zien dat) het doel wordt bereikt 

    = (de indicatoren laten niet zien) geen significante evolutie 
    = (de indicatoren laten zien dat) het doel niet wordt bereikt 
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Milieudoelstellingen van de tweede EMAS-cyclus (2018-2020) 
 

MINDER PAPIER: Het papierverbruik verminderen. 
Doel: Acties uitvoeren ten opzichte van het personeel en 
externe correspondenten met het doel om het 
papierverbruik met 3% per jaar per VTE te verminderen, 
door middel van een intensiever gebruik van de 
informatie- en communicatietechnologie en een beter 
beheer van de papieren documenten. 
Acties:  
Het diagnosticeren van het externe papierverbruik in 
publicaties; 
De resultaten van de indicatoren communiceren en 
sensibiliseren voor de vermindering van het verbruik; 
Het inkoopbeleid van gerecycleerd papier verderzetten;  
Milieuoverwegingen voor externe drukwerken opstellen.  
 

AFVAL: De afvalproductie verminderen en 
controleren 
Doel: Acties uitvoeren ten opzichte van het personeel en 
de externe correspondenten met het zicht op een meer 
rationeel gebruik van de verbruiksgoederen (de 
hoeveelheid afval van iedere afkomst verminderen met 
1% per VTE per jaar), een vermeerdering van de 
recyclagegraad (het vermeerderen van het aantal 
producten die, naast papier en PMD, in het 
recyclagenetwerk terecht komen)  volgens een wettelijke 
conformiteit. 
Acties: 
Een set van indicatoren normaliseren; 
De update van het gevaarlijk-afvalregister 
Het personeel informeren en sensibiliseren over de types 
afval en de indeling ervan. 
  

KWALITEIT: Het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO-norm 9001 - 2015 
Acties: 
Onderzoek naar wat elders wordt gedaan - Presentatie ISO 9001-norm 
Naleving van de QMMS-vereisten tijdens activiteiten 
Interne audit - Implementatie van verbeteringen 
Management Review - Naleving van de QMMS-vereisten tijdens activiteiten 
Externe verificatie 
ENERGIE: Het energieverbruik verminderen door 
een rationeler gebruik. 
Doel: Het evalueren van de beheersing van ons 
energieverbruik en het in stand brengen van een 
energetische boekhouding van de huidige gebouwen 
Acties: 
Het energieverbruik (elektriciteit en stookolie) 
trimestrieel opvolgen in een Excel-sheet;  
De verdeling van het verbruik per onderdeel analyseren : 
verlichting, informatica, techniek en andere; 
Berekening van de EPG (Energetische Performantie van 
het Gebouw);  
Het onderhoud van de ketels jaarlijks opvolgen om de 
productie van verwarming te optimaliseren; 
Het personeel sensibiliseren door  het verspreiden van 
informatie over het verbruik van verwarming en 
elektriciteit; 
Het nieuw personeel informeren over het rationeel 
gebruik van de specifieke elektrische toestellen;  
Inventaris van de huishoudelijke toestellen in de 
kantoren; 
Studie van de contracten van de multifunctionele 
fotokopieertoestellen voor de verbetering van het 
rationeel verbruik van energie (optie standby, ...); 
 

MISSIES: Het ontwikkelen en doen groeien van 
onze activiteiten die binnen de logica van 
duurzame ontwikkeling vallen. 
Acties: 
Een literatuurstudie maken over wat er als 
evaluatiemethode omtrent onze zendingen die een  
beduidende milieu-impact hebben,bestaat. 
De mogelijkheid onderzoeken om een DO-criterium toe te 
voegen in de evaluatie van de projecten; 
Een lijst van evenementen opstellen en de mogelijkheden 
tot sensibilisering voor Duurzame Ontwikkeling 
bestuderen voor elk type evenement;  
Eén maal per jaar een artikel schrijven over het 
milieubeheerssysteem van het KMI, bijvoorbeeld in de e-
Science Connection; 
 Valoriseren van de basismissies die een positief 
potentieel hebben op het milieu en/of de DO in de 
milieuverklaring.  
Studie van de mogelijkheden van indirecte sensibilisering 
zoals bij het opsturen van aanvragen, uitnodigingen…;  
De federale tool "Duurzame evenementen" van het 
Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling gebruiken 
wanneer deze afgewerkt is. 
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4 Diagnose en vooruitzichten 

4.1 Mobiliteit 
 

 Woon-werk 
 

 
 
 Afbeelding 1. Verdeling van de voornaamste transporttypes gebruikt door het personeel van het KMI in Ukkel voor de woon-
werkverplaatsingen (in %)  
 
Voor wat betreft het woon-werkverkeer, hebben we in 2017 een nieuwe analyse gedaan om de gebruikte 
vervoersmiddelen te bepalen. Afbeelding 1 toont de verplaatsingen aan per vervoersmiddel dat gewoonlijk gebruikt wordt 
door het personeel voor hun hoofdtraject ( met name voor de grootste afstand tussen de woonst en de werkplaats, het 
grootste deel van het jaar).  

De resultaten van deze analyse tonen aan dat 62% van het personeel de duurzame mobiliteit verkiest voor het woon-
werkverkeer. Dit is een daling ten opzichte van de vorige enquête (2014) met een percentage van 74%. Een deel van het 
verschil kan worden verklaard door het gebruik van een andere methode (Survey versus analyse van de 
terugbetalingslijst). 

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer werd gewijzigd door het verwijderen van een buslijn die een groot 
treinstation met het "Plateau" verbond. Op federaal niveau zijn de belangrijkste prikkels om duurzamere vormen van 
vervoer te gebruiken de 100% vergoeding van het openbaar vervoer en de vergoeding voor fietsers (0,23 € / km). 

Bovendien hebben we, in lijn met de Brusselse vereisten, een bedrijfsreisplan (PDE) naar Brussel-Milieu gestuurd. De 
belangrijkste maatregel die in 2017 werd geïmplementeerd, was om onze medewerkers een laadstation te bieden voor 
alle elektrische voertuigen. We hopen de aankoop van dit type voertuig te promoten voor mensen die met de auto komen. 

 

 Promotie van de fiets 
 
Een volledig beveiligde en overdekte fietsparking met 30 plaatsen is sinds 2014 beschikbaar. In 2016 werd een 
fietsrijopleiding in de stad georganiseerd en in september 2017 werden fietsers verwelkomd met een ontbijt op donderdag 
van de week van de mobiliteit. Bovendien heeft een wijziging van de wet, ook aan de houder van een elektrische fiets 
(max 25 km / h) de fietstoelage toegekend. Dit was vroeger niet  het geval. 

 

42%

11%6%

4%

35%

2%

Trein

MIVB

Fiets

Te voet

Wagen

Moto
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 Mobiliteit gelinkt aan de zendingen 
 
Het KMI heeft een systeem voor de zendingsaanvragen, georganiseerd in workflows, ingevoerd: "Internal Mission 
Request", "Intergovernemental Mission Request" en "Scientific Mission Request". In 2017 werden zo’n 1504 interne 
zendingsaanvragen, 259 aanvragen voor wetenschappelijke zending en een paar intergouvernementele zendingen geteld.  

  
 
Afbeelding 2. Voornaamste transportmiddel van de werknemer (in %) voor professionele verplaatsingen (Interne zendingen) 
gebruikt. 

 
Afbeelding 2 toont de resultaten van de analyse van de verplaatsingen en het gebruik van de verschillende 
vervoersmiddelen in het kader van de interne zendingen. We constateren dat voor de laatste drie jaren gemiddeld 64% 
van de verplaatsingen of met een dienstwagen of met een privéwagen gebeurden. Dit cijfer moet in het perspectief 
geplaatst worden dat bijna 90% van de verplaatsingen buiten Brussel gebeuren. De hoofdreden van deze verplaatsingen 
is het onderhoud, door de technische dienst van het KMI, van het geheel aan weerstations die verspreid zijn over het 
Belgisch territorium.   

Voor de andere zendingen in België en in het buitenland heeft het KMI de toepasbare regels gepubliceerd op het Intranet. 
Er waren 259 missies naar  94 bestemmingen en 182 maakten gebruik van het vliegtuig. De CO2-impact van deze missies 
was 163 ton, een stijging van 15%. Dit is echter om de zichtbaarheid van KMI-activiteiten op internationaal niveau te 
waarborgen. Bovendien maakt deelname aan seminaries en symposia het mogelijk om, op wetenschappelijk niveau in de 
voorhoede te blijven van de ontwikkelingen op de vele gebieden die de kernactiviteit van het KMI vormen. 

Met het reisbureau, waar we buitenlandse reizen boeken, is de afspraak gemaakt dat ze rekening dienen te houden met 
het milieu bij de keuze van een transportmiddel. Zijzelf heeft een beleid van sociale verantwoordelijkheid en wenst het 
Travellife-label te verkrijgen. 

 Mobiliteit gelinkt aan dienstwagens 

Het KMI beschikt over drie dienstwagens,één minder 
dan vorig jaar en over twee bestelwagens gebruikt 
door de technische dienst en door de verschillende 
medewerkers in het kader van hun zendingen. Al deze 
voertuigen rijden op diesel. De afstand afgelegd door 
al deze voertuigen samen bedraagt 117.657 Km voor 
2017. Dit is een stijging van 11 % ten opzichte van 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Privé wagen Dienst wagen Openbaar
vervoer

Onbekend Totaal

2015 2016 2017

81 264 Km
69%

36 393 Km
31%

Km 2017

Personenwagen KMI

Bestelwagen KMI

Afbeelding3. Verdeling van de afgelegde kilometers (in  %)%) 



 

13 
 

2016. Dit komt ondermeer door de vele verplaatsingen naar de nieuwe installaties en  door verhoging van het aantal 
storingen aan landelijke installaties.  
 
Afbeelding 3 toont de verdeling van het aantal afgelegde kilometers tussen de drie wagens en de twee bestelwagens. 
Anderzijds is het KMI ook gevestigd in Dourbes en regelmatige verplaatsingen gebeuren tussen de twee vestigingen. Het 
gemiddeld aantal kilometers van de personenwagens in 2017 bedroeg 16.253 Km per jaar (stijging van 12%) en 18.197 
km per jaar (stijging van 13%) voor de bestelwagens. 
 
Tijdens onze eerste cyclus waren er twee opmerkelijke activiteiten: verantwoordelijke autorijtraining en fietstraining in 
de stad. Er werd op 19/09/2016 een workshop “ECO driving” georganiseerd door het KMI voor het personeel. Hierbij 
werd aan de hand van simulatoren aangeleerd hoe men ecologisch kan rijden met de wagen. 
Met deze twee activiteiten bereikten we minstens twintig mensen. 
 

  
 
 Mobiliteit van de bezoekers 
 
Door haar missie genereert het KMI elk jaar een zekere flux van bezoekers. Een toegangsfiche via het MIVB-netwerk is op 
de website gepubliceerd. Daar is de beste manier aangeduid om het Instituut te bereiken via het openbaar vervoer. Voor 
het ogenblik is nog geen statistiek beschikbaar over dit onderwerp.  

Er moet echter genoteerd worden dat elke school die het KMI komt bezoeken via het openbaar vervoer komt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Perspectieven cyclus 2018 – 2020 
 
Informatie over het aantal bezoekers en hun vervoerswijze is nog steeds ontoereikend. Verdere 
evaluatiemogelijkheden zullen worden uitgevoerd. Met betrekking tot de mobiliteit gekoppeld aan zendingen  in 
België en in het buitenland, zullen we de algemene gegevens waarover we beschikken, analyseren om de analyse 
te verfijnen. Gezien de huidige stand van onze kennis, is het niet aangewezen om in deze nieuwe cyclus een doel 
voor mobiliteit te bepalen. Daarom zal een nieuw zending gerelateerd reglement worden ingevoerd. 
 
We zullen ook het  bedrijfsvervoerplan dat werd opgeleverd in januari 2018, implementeren. 
Dit plan omvat de sensibilisering van onze medewerkers en voor zover mogelijk, van onze bezoekers en dit vooral 
tijdens de opendeurdagen. Ten slotte zal de oprichting van LEZ door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevolgen 
hebben voor het gebruik van de auto door alle belanghebbenden; personeel, publiek, wetenschappers, .... 
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4.2 Papier 

 
  
 
Afbeelding 4. Cumulatief jaarlijks verbruik aan papier in de centrale printers. 
 
In 2017, beschikte het KMI over 15 multifunctionele toestellen die allemaal de functie recto/verso en kleur bevatten. Het 
papierverbruik is bestemd voor het printen en kopiëren of voor het ontvangen van faxen voor sommige machines. Het 
totaal aantal bedrukte kanten per VTE in 2017 bedraagt 2.769. Dit is een daling van 27% voor de eerste EMAS-cyclus. De 
redenen hiervoor zijn: het uitbesteden van publicaties, dubbelzijdig afprinten als standaard, overal printen via centrale 
printers en inspanningen van het personeel om het printen en kopiëren te voorkomen.  
 
De meeste diensten van het Instituut hebben vrijwillig acties gevoerd met het zicht op de vermindering van de 
papierconsumptie: vermindering (of afschaffing) van de geprinte documenten bij congressen, expertrapporten en 
voorbereidende documenten bij de evaluaties, enkel beschikbaar op elektronische wijze, … .  
 
In 2017 koopt het KMI nog steeds A4-papier (80 g/m²) 100% gerecycleerd, gecertifieerd FSC1, zonder chloor en met het 
Europese ecolabel.  
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 FSC en PEFC zijn labels die aanduiden dat het betrokken product (hout of papier) uit een duurzaam beheerd bos komt.  
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Afb 5 Aantal afdrukken per printer        

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Printer 2014 2015 2016 2017
ARICOH 131,273.0     111,798.0     83,560.0      62,115.0      
HRICOH 79,813.0      76,414.0      48,436.0      52,180.0      
COMPTA 51,279.0      49,944.0      45,855.0      47,722.0      
COPYDIR 73,659.0      74,542.0      49,849.0      40,538.0      
AQUA 53,386.0      39,612.0      33,685.0      36,017.0      
RICOH38 128,650.0     48,568.0      38,813.0      28,794.0      
FLUPKE 33,406.0      28,769.0      27,871.0      22,486.0      
RICOHA 28,659.0      30,676.0      22,001.0      19,513.0      
MOZART 32,033.0      33,836.0      28,709.0      16,058.0      
SCYLLA 15,508.0      16,800.0      15,276.0      14,900.0      
PAPYRUS 11,898.0      18,408.0      15,496.0      14,160.0      
RICOLAH 29,730.0      18,728.0      12,771.0      12,715.0      
IONO 12,211.0      9,987.0        9,920.0        11,088.0      
BRICOH 13,667.0      12,114.0      13,321.0      11,014.0      
JERRY 5,938.0        4,772.0        7,911.0        7,535.0        
Total 701,110.0     574,968.0     453,474.0     396,835.0     

Perspectieven cyclus 2018 – 2020 
 
Tijdens de eerste cyclus hebben we het verbruik gemeten en dit ook laten weten. 
Voor de tweede cyclus willen we dieper ingaan op de redenen voor deze consumptie en analyseren wat er 
overblijft van zware consumptie. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan publicaties om het volume te 
kennen. We handhaven daarom een papier gerelateerde doelstelling, ondanks de significante daling die wordt 
opgemerkt (p10).  
De afdeling die verantwoordelijk is voor de inkoop zal doorgaan met het proces van de aankoop van 100% 
gerecycleerd papier. 
Er is een test aan de gang: om de kopieerapparaten te laten werken met een persoonlijke badge om te 
voorkomen dat de afdrukken niet worden opgehaald. De multifunctionele printers uit het nieuwe contract 
beschikken over deze technologie. 
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4.3 Energie 
 
De energetische consumpties van de gebouwen worden via twee kanalen geproduceerd:  

- stookolie, om de ketel warmte te laten produceren; 

- elektriciteit, voor de verlichting en de kantoortoestellen (PC, printers, fotokopieertoestellen). 

Het KMI is gelegen op het Plateau van Ukkel met 2 andere zusterinstituten: de Koninklijke Sterrenwacht en het Instituut 
voor Ruimte-aeronomie.  

De productie van verwarming wordt volledig beheerd door de Sterrenwacht die zich bezighoudt met het onderhoud van 
de installatie met behulp van een loodgieter-chauffagist. De gegevens van verwarmingsconsumptie van 2017, 
gepresenteerd in afbeelding  6, worden bekomen door de verhouding van de oppervlakte bezet door het KMI tot de rest 
(30% van de verwarmde oppervlaktes). De globale consumptie bedraagt 177.608 liter stookolie in 2017 voor het ganse 
plateau en we kunnen een gemiddelde consumptie per VTE (Voltijds equivalent) afleiden van 3.064 kWh norm (gerekend 
aan 10 kWh per liter mazout).  

Dit is een stijging van 2,84% ten opzichte van het voorgaande jaar. De VTE-berekening in de eerste EMAS-cyclus werd 
echter uitgevoerd op basis van de totale VTE's. Op het "Ukkel" -plateau heeft het instituut slechts een deel van zijn 
personeel en daarom moest een herberekening van voorgaande jaren worden gemaakt. Het resultaat geeft ons een 
respectieve daling van 2% en 5% voor de jaren 2015 en 2016 en een stijging van 4% voor 2017 met betrekking tot het 
verbruik per vte gestandaardiseerd op 3.727 kWhnorm. 

 
De hoogtepunten van deze eerste cyclus waren de analyse van de thermische fotografie van de gebouwen en de 
daaropvolgende isolatieacties, evenals de renovatie van een deel van de daken met de installatie van fotovoltaïsche 
zonnepanelen. In de volgende cyclus heeft de Regie der Gebouwen de renovatie van verschillende daken gepland en als 
alles volgens plan verloopt, de volledige renovatie van een van onze gebouwen voltooid evenals het einde van een project 
dat meer dan twee jaar duurde. 

 

 
Afbeelding5. Geschatte en genormaliseerde stookolieconsumptie (in verhouding met de verwarmde bezette oppervlakte) (kWh).  
Nota: Een genormaliseerde consumptie is een consumptie waarvan de seizoen effecten werden afgetrokken.  
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We hebben de schommelingen in de vastgestelde consumptie van stookolie van de laatste jaren niet kunnen verklaren. 
Het KMI heeft dus beslist om de doelstelling Energie (zie p.10) te behouden en, in de mate van het mogelijke, te trachten 
de schommelingen in verwarmingsconsumptie beter te begrijpen.  

We wijzen er echter nogmaals op dat het KMI geen rechtstreekse vat heeft op de warmteproductie of op het 
distributiecircuit.  

 

Na het vernieuwen van de hoogspanningstransformatoren in 2015 is de meting van de elektriciteit opgesplitst. Het KMI 
heeft nu zijn eigen meterregistratie. Via de maandelijkse registratie kan vooreerst het totale verbruik van het KMI 
opgevolgd worden en op een tweede meter het verbruik van de computers in de rekenkamer en de airco van de 
computerzaal.  

Zoals de grafiek op de volgende pagina laat zien, vertoont het algehele elektrische verbruik een verbetering(cpl), terwijl 
die van het rekencentrum (CC) stabiel is. We kunnen daarom afleiden dat het verbruik buiten het rekencentrum afneemt. 
De daling van het verbruik per VTE bedraagt -6%, ondanks een toename van het gemiddelde gewicht van het 
computercentrum in de totale consumptie, van 57% tot 63% tussen 2016 en 2017. 
In het bijzonder in 2017 zagen we de ingebruikname van de gerenoveerde sanitaire voorzieningen van een van de 
hoofdgebouwen (B)met  in het bijzonder aanwezigheidsmelders en handdroogblazers.  
 
Gemiddeld wordt in 2017, 7.923 kWh verbruikt per VTE's. Wat stookolie betreft, zijn de VTE's aangepast om de 
werkelijkheid te benaderen, in dit geval de VTE's gebaseerd in Ukkel. 
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Afbeelding 7. Cumulatief elektriciteitsverbruik in kWh.  
 
Behalve de technische interventies en indien het noodzakelijk was, werden er bewustwordingsacties om energie te 
sparen, zoals het uitschakelen van de lichten of apparaten in geval van afwezigheid, georganiseerd via posters, Wiki en e-
mails. De nieuwste actie die  door de facility manager gelanceerd werd, diende om het personeel te wijzen op  het 
uitschakelen van apparaten tijdens de kerstvakantie, wat geleid heeft tot een verminderd  verbruik van 41% ten opzichte 
van een gewoon weekdag in december. 
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Perspectieven cyclus 2018 – 2020 
Op basis van deze energetische boekhouding zal er een analyse gemaakt worden van de grote verbruikers van 
elektriciteit. Tegelijkertijd zullen we proberen te begrijpen waar en voor welke activiteit elektriciteit wordt 
verbruikt. Ten tweede zullen we de impact van de renovaties van de vorige cyclus op het elektriciteits- en 
olieverbruik controleren. We zullen druk blijven uitoefenen op de Regie der Gebouwen om het tempo van de 
renovaties voort te zetten.                                   f 
Het doel “Energie” wordt behouden om blijvend de aandacht op dit thema te vestigen.. 
Daarnaast zal een regelmatige communicatie met alle medewerkers om het bewustzijn te vergroten, worden 
voortgezet. 
Het contract van de kopieermachines beïndigd en bij het nieuwe contract zullen we attent zijn in de criteria op het 
verbruik van de nieuwe apparaten. 
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4.4 Afval 
Er zijn zes hoofdtypes afval: papier en karton, glas, PMD, restafval, gevaarlijk afval zoals 
gebruikte batterijen, frituurolie. Voor elk type zorgt het Instituut voor de vermindering 
van de hoeveelheid ervan en voor het verwijzen naar een beter traject van 
afvalverwijdering.  
In 2014 heeft de logistieke dienst een erg grondig systeem van afvalsortering 
geïnstalleerd, ook voor de plastieken bekers die afkomstig zijn uit de koffieautomaat. De 
opvolging van de productie in hoeveelheid of in volume is een ontbrekend gegeven voor 
het merendeel van het afval behalve voor papier en karton, PMD en frituurolie.  

Voor deze drie afvaltypes wordt het aantal zakken / vaten inderdaad geteld. 

Sinds april 2017 is een  gezamelijk contract met de twee zusterinstellingen voor het 
verwijderen van oud papier en karton, restafval en PMD gesloten. We hebben respectievelijk een container van 5500l, 
een van 1100l en een van 770l voor het KMI. 

 
Wat het KMI betreft, is er een belangrijke doorbraak wat het gedeelte restafval betreft. Eerder werd het restafval 
verzameld in een open container van 15 m³. Dit veroorzaakte een vorm van misbruik, afvaltoerisme genoemd. Vandaag 
zijn de containers afgesloten en heeft alleen het onderhoudsteam een sleutel. Feitelijk is dit team grotendeels 
verantwoordelijk voor een correcte sortering. 

Papierafval:  

Afbeelding 8. Aantal containers afgehaald voor papier en karton per jaar omgezet in ton. 

 

Om het gewicht van papier en karton te berekenen, wordt het aantal 
containers omgezet in volume en gebruiken we een conversieratio van 400 
kg per m³. 
 

Dit betekent ongeveer een schatting van +/- 55.51 Kg per VTE in 2017. Dit 
is een vermindering van 7.5% ten opzichte van 2015. 
 
Er is in elke gang een container met 4 types afval geïnstalleerd en in gebruik 
genomen. Ieder bureau beschikt over een kartonnen papiermand. 
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PMD afval 
Tot eind maart 2017 werd PMD-afval opgehaald door Net-Brussel in hun traditionele 
ophalingen voor huishoudelijk afval. Sindsdien hebben we een contract voor een industriële 
verwijdering van PMD afgesloten. We hebben een container van 770l die tot oktober één keer 
per maand en sindsdien 2 keer per maand werd opgehaald. 
 
De evolutie lijkt vrij sterk. De 
berekening van de zakken evenals 
het werkelijke opgehaalde volume 

PMD werd uitgevoerd op basis van het aantal opgehaalde 
containers en het maximale volume ervan.  Dit veroorzaakt een 
grote onzekerheid over de juistheid van deze maximale cijfers. 
 
 
Frituurolie: 
 
Het afval van frituurolie werd afzonderlijk afgevoerd.  

  
 
 
 
Gevaarlijk afval: 
 
Gevaarlijk afval, met uitzondering van de frituurolie en sommige lege bussen huishoudelijke schoonmaakproducten, zijn 
beperkt tot vervuilde vodden. Ruimte Aeronomie zorgde voor de reglementaire afvoer hiervan.  
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Types afval en afvalverwijderingstraject 

 

Types afval Afvalverwijderingstraject 
Restafval Afhaling door Suez 

Gesorteerd papier en karton Afhaling door Suez 
PMD Afhaling door Suez 
Specifiek afval (elektrische, elektronische, 
gevaarlijk afval, frituurolie, …) 

Aard van het afvaltype eigen traject. 

Perspectieven cyclus 2018 – 2020 
 
Met het nieuwe contract dat vanaf april 2017 is doorgevoerd, beheersen we eindelijk de inhoud van de 
containers. Daarnaast zullen we ook een coherente statistische reeks kunnen ontwikkelen en een 
controlesysteem kunnen opzetten. We zullen proberen de bron van de verspilling die ons drijft om dit doel te 
bereiken,te begrijpen. 
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4.5 Water 
  
Het waterverbruik is beperkt tot het verbruik van sanitair water, behalve in de keuken. Een maandelijkse opname wordt 
uitgevoerd door leden van het ECO team. Het jaarlijks waterverbruik per VTE in 2017 bedraagt 7 m³, een daling van 23% 
ten opzichte van 2016, waarbij gedurende dat jaar geen waterlekken werden gedetecteerd. Anderzijds werd bijzondere 
aandacht besteed aan de beperking van de lekkages aan kranen, het gebruik van onderhoudsproducten die geen of weinig 
water nodig hebben, aan de plaatsing van kleine affiches in de sanitaire ruimtes en aan het gebruik van een 
waterbesparende vaatwasser.  

 

Afbeelding12. Waterverbruik op het KMI in m³ 

 

Alle toiletten van gebouw E (3 verdiepingen) werden uitgerust met automatische kranen met enkel koud water, dubbele 
doorspoelknop, automatische verlichting en Dyson handdrogers. Zoals te zien valt op de verbruikersgrafiek die van jaar 
tot jaar afneemt, plukken we de vruchten van de renovatie. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectieven cyclus 2018 – 2020 
 
Zoals voor mobiliteit zullen we het waterverbruik van het gebouw opvolgen en analyseren. We wensen in het 
bijzonder na te gaan of de dalende trend  aanhoudt, en de oorsprong van het verbruik beter begrijpen. ,maar dit 
rechtvaardigt niet het opzetten van een specifiek doel. Andere sanitaire renovaties en renovaties van de douches 
worden voorzien gedurende de periode 2018 – 2020.  
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Perspectieven cyclus 2018 – 2020 
 
Het handhaven van goede inkooppraktijken door de logistieke afdeling is de eerste pijler van de component 
duurzame inkoop. Vervolgens en waar mogelijk in coördinatie met het management, zullen we een gecoördineerd 
inkoopbeleid voor alledaagse producten invoeren. Tot slot zullen we, als onderdeel van het herontwerp van de 
inkoopworkflow, de noodzaak introduceren van een visum voor de preventieadviseur en de milieucoördinator. 
Aangezien dit element relatief beheerst wordt, lijkt een doelstelling niet noodzakelijk. 

4.6 Aankopen 
 
De aankopen vragen bijzondere aandacht want ze veroorzaken een serie van processen, van de consumptie van 
grondstoffen tot de productie van afval. Deze aankopen vragen dus acties. 

De aankopen kunnen een sensibiliseringsrol hebben op het gebied van communicatie. Door het ontwikkelen van een 
aankoopbeleid coherent met haar waarden, geeft het Instituut zowel intern als extern een duidelijk signaal over de 
implicatie van de instelling zelf. Het meest significant voorbeeld is de aankoop van 100% gerecycleerd papier.  

Anderzijds is het onze plicht om de omzendbrief over de duurzame overheidsopdrachten van 16 mei 2014 te respecteren. 
Om dit te doen hebben we een aankoopprocedure uitgewerkt die aan deze verplichting beantwoordt. Elke aankoop gaat 
via een workflow waar duidelijk gevraagd wordt of de aankoop rekening gehouden heeft met een Ecolabel,  de waarde  
van dit Ecolabel en over welk Ecolabel het gaat. Momenteel is de verantwoordelijkheid van de aankopen 
gedecentraliseerd; de bestelling zelf is echter gecentraliseerd. Er vindt al een zekere sensibilisering plaats van de 
belangrijkste actoren van de aankoop, zoals de verschillende secretariaten van wetenschappelijke diensten en de 
logistieke dienst.  
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Perspectieven cyclus 2018 - 2020 
 
Er wordt prioriteit gegeven aan het behoud van de biodiversiteit. Het ecologisch beheer van het park draagt bij 
aan een uitzonderlijke omgeving. Een specifiek doel zou geen toegevoegde waarde opleveren. 
 

4.7 Biodiversiteit 
 
Het KMI bevindt zich op een opmerkelijke site in het Brussels Hoofdstedelijk gewest, genaamd het Plateau van Ukkel. 
Het is een groene oppervlakte van 12 ha met relatief veel fauna en flora. Hiervan is 1,3 ha bebouwd. Achtendertig 
verschillende boomsoorten bevinden zich op de site. Er zijn ook een aantal kleine zoogdieren (knaagdieren en andere) 
alsook een grote verscheidenheid aan trek- en standvogels. Er werden bijvoorbeeld al trapganzen geobserveerd. Het 
onderhoud van deze oppervlakte wordt uitgevoerd door een tuinman die rechtstreeks afhangt van de Sterrenwacht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van verschillende acties van het Ecoteam en in parallel met de evolutie van de wetgeving, gebeurt het 
onderhoud van de paden niet meer met herbiciden, maar met technieken die minder impact hebben, zoals het met de 
hand verwijderen of het verbranden.  

In 2016 werden delen van het grasperk minder frequent gemaaid, waardoor allerlei planten en bloemen de kans kregen 
om tot bloei te komen. In 2017 hebben medewerkers van het Instituut voor Ruimte-Aeronomie een moestuinproject 
voorgesteld. De drie instituten ondersteunen het project en er zal een serre beschikbaar zijn voor het personeel om een 
moestuin te beginnen. Daarnaast is het gebied van de voormalige openlucht moestuin beplant met wilde bloemen. 
 
De site telt ook twee bijenkasten en er werden fruitbomen geplant om een deel te herbebossen. 
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Perspectieven cyclus 2018 – 2020 
 
De milieucoördinator zal de communicatie om het systeem beter te 
integreren in het dagelijks leven van de personeelsleden stimuleren. Het 
essentiële element van deze communicatie is de Wiki en e-mails voor 
terugkerende elementen. Daarnaast zal de coördinator bijdragen aan de 
ontdekkingsdagen. 

4.8 Communicatie  
De milieucommunicatie is een essentieel punt in een vrijwillige werkwijze.  

De interne communicatie valt vanaf 2015 onder de dienst HR. De interne 
communicatie betreffende milieu wordt uitgevoerd door het Ecoteam via de 
Wiki, de verspreiding van thematische e-mails naar iedereen en de organisatie 
van acties. In 2017 werden 6 communicatieacties uitgevoerd, 4 nieuwe 
personeelsleden geïnformeerd en 1 informatiesessie voor 2 personen 
georganiseerd. 

 

De hoeksteen van de externe communicatie is de milieuverklaring die op de      
website gepubliceerd is. Elk jaar informeert deze iedereen die meer wenst te 
weten over de evolutie van het MMS. 

 

 

 

 

 

 

4.9  CO2-uitstoten 
 
De CO2-uitstoot gerelateerd aan energieverbruik in verwarming, aan elektriciteit en aan brandstof voor bestelvoertuigen 

is 209 ton2 CO2-equivalent voor het jaar 2017. 
 
Onze CO2-productie daalt jaar na jaar. Dit 
komt vooral door het feit dat we het 
percentage groene stroom verhogen. We zijn 
nu in 2017 naar 100% groene stroom 
overgeschakeld.  
 
 
 
Een analyse van onze externe missies, 

namelijk de Wetenschappelijke missies, werd uitgevoerd in 2017. 
De resultaten in termen van CO2-impact zijn als volgt: 

 2015 2016 2017 

Aantal vluchten (vliegtuig) 135 154 182 

 CO2 uitstoot in ton 135 141 163 

Aantal bestemmingen 68 59 70 

                                                 
2 Mazout : 0,291 kg CO2/kWh. Gas : 0,217 kg CO2/kWh. Standard electriciteit : 0,403 kg CO2/kWh. Groen electriciteit : 0,026 kg 
CO2/kWh. Diesel : 2,688 kg CO2/l. Benzine : 2,3 kg CO2/l. Bron : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement. 

Bron: 2014 2015 2016 2017

Mazout 137 153 164 153
Gas 44 0 0 0
Elektriciteit 377 317 154 0
Groene stroom 8 14 24 32
Diesel 23 23 24 25
Benzine 0 0 0
Totaal 589 507 366 209.393

Afbeelding14. CO2-uitstoot door de vluchten 

Een sanitair probleem ?
Een lek ?

Un problème aux 
sanitaires ?
Une fuite ?

Tel: 508
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Perspectieven cyclus 2018 – 2020 
 
Het hoofddoel van deze tweede cyclus zal zijn om een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten volgens ISO 
9001 om de kwaliteit van de activiteiten binnen het instituut te demonstreren. 
Wat milieuaangelegenheden betreft, blijft een preciezere omschrijving van belangrijke milieueffecten en 
manieren om deze te verminderen, onze primaire doelstelling.  
In dit opzicht van beïnvloeding, heeft het Instituut zich als doel gesteld om  een analyse van de evenementen 
waaraan ze deelneemt  uit te voeren en de beste manier om ons enthousiasme voor het respect van het milieu 
aan onze partners  te communiceren. 
 

4.10 Missies – indirecte impact 
 
Na de evolutie van de EMAS-verordening en de daaropvolgende analyse, is het duidelijk dat de KMI evolueert in een 
context van administratieve en financiële beperking met een enorme verwachting van de belanghebbenden in verband 
met het wereldwijde fenomeen  ‘klimaatverandering’. 

Het is onbetwistbaar dat de activiteiten i van het KMI een potentiële positieve actie kunnen hebben op het milieu. De 
meteorologische omstandigheden zijn vaak een belangrijk gegeven in het nemen van beslissingen. Zo kan de informatie 
over weervoorspellingen besluitvormers brengen tot het nemen van één of meerdere beslissingen die een impact kunnen 
hebben op het milieu.  

De beheersing van de impact veroorzaakt door deze activiteiten is echter vaak volledig vreemd aan het Instituut. 

 
Voorbeelden:  

De beslissing van het publiek om een dag door te brengen aan de Belgische kust van zodra de meteorologische 
omstandigheden positief zijn. Op andere gebieden, de landbouwer die pesticiden verspreidt, moet dit doen op het meest 
opportune moment voor zijn akker alsook onder bepaalde klimatologische omstandigheden zoals de afwezigheid van veel 
regen die het effect van het product zou vernietigen. We kunnen ook de overheid toevoegen die zout strooit op de wegen, 
... .  

 
Het beste middel voor het KMI om de keuze van de besluitvormers te optimaliseren, is het verhogen van de 
nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de geleverde voorspellingen. Om dit te kunnen, werd een opvolging van de 
voorspellingen ingevoerd door een kwaliteitsdoelstelling die samengaat met de milieudoelstelling. Het gaat om een 
managementdoelstelling. Er werd een kwaliteitsbeoordeling ingevoerd op het weerbureau. De kwaliteit 
(betrouwbaarheid) van de voorspellingen wordt gecontroleerd aan de hand van verschillende statistieken. Als men naar 
de algemene trends kijkt over de laatste 20-30 jaren ziet men wel dat de voorspellingen veel beter geworden zijn, maar 
er is ook een significante variatie van jaar tot jaar.  

Anderzijds zijn de activiteiten van de dienst ‘Onderzoek’ gericht op de verbetering van modellen die de voorspellers van 
het KMI gebruiken. Ten slotte doet de dienst ‘Waarnemingen’ er alles aan om de meest betrouwbare basisgegevens die 
gebruikt worden voor de voorspellingen op heel korte termijn en als inputgegevens voor de modellen, te hebben.  

De missies van het KMI brengen de medewerkers ertoe om met veel buitenstaanders te interageren. Bij deze interacties 
kunnen ze een invloed hebben op de partners via hun discours en/of hun attitudes. In dit opzicht kan het KMI een 
essentiële rol spelen als stimulator van het besef van het belang om de milieudimensie te laten meespelen in de keuzes 
en gedragingen van allen.  

Tijdens de eerste cyclus werden de doelstellingen te ambitieus ingesteld. Met de middelen waarover we beschikten en de 
afwezigheid van een milieucoördinator, werden de meeste acties gelinkt aan de missies van het KMI, uitgesteld. Echter, 
deze periode heeft wel bewerkstelligd dat er een bewustwording van de rol van het KMI wat indirecte milieu-impact 
betreft, groeide. 
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5 Validatieverklaring 
 
Vinçotte N.V 
EMAS-milieuverificateur met registratienummer BE-V-0016 
geaccrediteerd met als reikwijdte 1, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20 (excl. 20.51), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.2, 30.9, 31, 
32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 
84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 99 (NACE-code) 
 
verklaart dat hij de activiteiten op de site van het Ukkelplateau zoals vermeld in de milieuverklaring 2017 van het KMI, 
heeft geverifiëerd; 
 
voldoet aan alle eisen van verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 
inzake de vrijwillige deelname van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS). 
 
Met de ondertekening van deze verklaring, verklaar ik dat: 
 
de verificatie en validering volledig overeenkomstig de voorschriften van de verordening (EG) nr. 1221/2009 zijn 
uitgevoerd,  
uit het resultaat van de verificatie en validering blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat niet aan de toepasselijke wettelijke 
milieuvoorschriften is voldaan,  
de gegevens en de informatie van de milieuverklaring 2017 van het KMI geven een betrouwbaar, geloofwaardig en juist 
beeld van alle activiteiten van de organisatie binnen de in de milieuverklaring vermelde reikwijdte.  
 
Dit document is geen EMAS-registratie. De EMAS-registratie kan alleen worden gedaan door een bevoegde instantie in de 
zin van verordening (EG) nr. 1221/2009. Dit document wordt niet gebruikt als een zelfstandig stuk openbare 
communicatie. 
 
Gedaan te Brussel op  
 
 
 
 
Bart JANSSENS 
Voorzitter Certificatiecommissie 
 
 
 
Datum van de volgende Milieuverklaring: 15 Mei 2019
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